
Vážení rodičia,  

dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie  žiakov 5. ročníka 

(Testovanie5-2017). Žiaci 5. ročníka budú testovaní z predmetov matematika a slovenský 

jazyk a literatúra.  

Zasielame Vám podrobné informácie k danému testovaniu, ktoré nájdete na www.nucem.sk 

v časti „Testovanie 5“ a aj na webovej stránke školy v časti výchovná poradkyňa.  

S pozdravom 

 

 

 

 

Matematika 

Testovanie z matematiky sa v súlade so ŠVP orientuje na overovanie matematických 

kompetencií – schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov 

každodenného života. Súčasťou testu sú úlohy s nesúvislým textom, obsahujúcim obrázky, 

stĺpcové diagramy a tabuľky. Úlohy v teste nie sú len typickými školskými úlohami, 

neoverujú len rozsah zapamätaných vedomostí a naučených algoritmov, ale zároveň u úloh 

zameraných na overenie vyšších poznávacích schopností žiakov, overenie schopnosti žiakov 

aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia. Súčasťou testu sú aj úlohy zamerané na 

čítanie s porozumením, matematické a logické myslenie. 

Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací 

stupeň ISCED 2 a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a 

zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality 

vzdelávania.  

Čas riešenia: 60 minút 

Počet testových úloh: 30 

Forma testových úloh:  

 20  úloh s krátkou číselnou odpoveďou 

 10 úloh s výberom odpovede zo 4 možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna 

správna 

Testované oblasti: Čísla, premenné, počtové výkony s číslami 

                                Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 Geometria a meranie 

http://www.nucem.sk/


   Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika 

   Logika, dôvodenie, dôkazy 

 praktický kontext života 

 matematický školský kontext 

Povolené pomôcky: modré pero (nie gumovacie pero) 

Nepovolené pomôcky: mobilný telefón, kalkulačka, rysovacie pomôcky, výpisky, učebnice, 

študijné materiály  

Hodnotenie: 1 bod za správnu odpoveď, 0 bodov za nesprávnu alebo neuvedenú odpoveď 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Testovanie zo slovenského jazyka a literatúry sa v súlade so ŠVP orientuje i na overovanie 

čitateľských kompetencií – prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov 

interpretovať rôzne druhy súvislých a nesúvislých textov. Úlohy v testoch nie sú len 

typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomosti, ale aj vyššie 

poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na čítanie s porozumením. Testy 

sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať ich. 

Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací 

stupeň ISCED 2 a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a 

zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality 

vzdelávania.  

Čas riešenia: 60 minút 

Počet testových úloh: 30 

Forma testových úloh:  

 20 úloh s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna 

správna 

 10 úloh s krátkou odpoveďou 

Testované oblasti: Jazyk a komunikácia 

                               Komunikácia a sloh 

                               Čítanie a literatúra 

 úlohy na čítanie s porozumením 

Povolené pomôcky: modré pero (nie gumovacie pero) 

Nepovolené pomôcky: mobilný telefón, výpisky, učebnice, študijné materiály  

Hodnotenie: 1 bod za správnu odpoveď, 0 bodov za nesprávnu alebo neuvedenú odpoveď 

 


